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Witajcie

Cieszymy się bardzo i jesteśmy ogromnie 
podekscytowani, gdyż budynek szkoły w Kasii-
nie jest już prawie skończony. Już jest prawie 
cały dach, a okna będą montowane na dniach. 
W budynku będą cztery klasy szkolne, pokój dla 
nauczycieli,  kuchnia,  łazienka,  ubikacja.  Pokój 
nauczycielski będzie się przemieniał w razie po-
trzeby na pokój dla wolontariuszy, o ile Bóg da, 
że będą Polacy przyjeżdżać za naszym pośred-
nictwem do Ugandy. Wtedy pokój nauczycielski 
będzie w kuchni, która i tak nie będzie wyglą-
dać, jak nasze kuchnie, ale raczej jak pokój ze 
zlewozmywakiem, więc będzie się nadawać na 
pokój dla nauczycieli. Jeżeli uda nam się kupić 
również zbiornik na deszczówkę, to będzie na-
wet zimna, ale bieżąca woda do mycia naczyń  

Bieżąca woda na wsi w Ugandzie to luksus! 

Budowa szkoły w Kaihurze

W Kaihurze niedługo zacznie się budowa 
szkoły podstawowej, która do tej pory znajdo-
wała się w budynku drewnianym, zresztą zbu-
dowanym z kwot 1% podatku z roku 2008 prze-
kazanych na wsparcie potrzebujących w Ugan-
dzie. Są tam cztery klasy, gdzie do tej pory było 
przedszkole i trzy klasy szkoły podstawowej. 

www.uganda.info.pl                                                                           Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 15.1.2011 ● strona 1 z 14

Budynek szkoły przylega do domu 
Kennetha

Dach naszej szkoły w Kasiinie jest już  
prawie gotowy
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Jednakże ten budynek nadaje się raczej 
tylko na przedszkole, a nie za bardzo nadaje 
się na szkołę. Projekt budowy nowej szkoły – 
stan surowy jest wyceniony na około 40 tys. 
zł. Będzie to szkoła na jednym poziomie – ra-
zem  około  750  m2.  Mamy  już  na  ten  nasz 
nowy cel – budowę  szkoły – zebrane, dzięki 
ofiarności  Polaków,  ok.  10  tys.  zł.  Chwała 
Bogu! Wierzymy, że do końca roku uda nam 
się zebrać potrzebną kwotę. Kolejne 30 tys. 
będą  potrzebne  na  wykończenie  budynku 
(tynkowanie,  malowanie,  sufity,  podłogi, 
drzwi, okna, itp.). W tym roku szkoła będzie 
jeszcze  kontynuowana  (przynajmniej  przez 
kilka miesięcy) w tym drewnianym budynku. 
Jesteśmy  już  po  rozmowie  kwalifikacyjnej 
z dwoma  nowymi  nauczycielami  do  szkoły 
w Kaihurze, którzy zostali wykształceni przez 
„Bringing  Hope”.  Niedługo  będziemy  mieli 
rozmowę kwalifikacyjną z kolejnymi dwoma 
nauczycielami do szkoły w Kasiinie. Powinni-
śmy tam zatrudnić minimum trzech nauczy-
cieli i jedną przedszkolankę. W szkole w Ka-
ihurze będzie w tym roku zatrudnionych pię-
ciu nauczycieli. 

Dwudziestego stycznia przyjeżdża gru-
pa  ośmiu  wolontariuszy  z  Polski.  Jesteśmy 
bardzo  podekscytowani  ich  przyjazdem. 
Sześć osób będzie miało aktywności związane 
z  budowaniem  budynków  i  głoszeniem  na 
konferencjach,  a dwie będą miały szkolenia 
dla naszych nauczycieli, szkolenia dla wdów, 
aktywności  i  nauczanie  młodzieży  oraz  ak-
tywności dla dzieci. Szykuje się bardzo inten-
sywny czas.

Święta w Ugandzie

Już połowa stycznia, a my jeszcze nie 
napisaliśmy o naszych świętach Bożego Na-
rodzenia w Ugandzie. Tyle się dzieje, że trud-
no nadążyć.

Chrześcijanie w Ugandzie nie mają ta-
kiej  kolacji  wigilijnej,  jak  w  Polsce,  gdyż 
oczywiście to jest tylko nasz polski zwyczaj. 
Jednakże ze względu na to, że Boże Narodze-
nie chcieliśmy spędzić wśród dzieci z domu 
dziecka  Home  Again  w  Kaihurze,  została 
przygotowana  uroczysta  kolacja  wigilijna 
w domu dziecka w Kasiinie. Co prawda z na-
szych tradycyjnych dań była tylko biała faso-
la przygotowana przez Magdę.

Dzieci  ubrały  się  w  swoje  odświętne 
stroje,  które zostały zakupione za pieniądze 
przysłane na ten cel przez dzieci  i  młodzież 
z gimnazjum z Poznania. Także byliśmy parę 
dni wcześniej w domu dziecka „New Hope” 
w Kyenjojo,  aby  zrobić  zdjęcia  dzieci  w  ich 
pięknych  ubraniach,  które  mogły  być  dla 
nich kupione dzięki pomocy dzieci z gimna-
zjum  z  Poznania.  Rozdaliśmy  im  też  listy 
i kartki od tej młodzieży. Byli bardzo szczęśli-
wi, że mają nowych przyjaciół w Polsce, któ-
rzy pamiętali o nich w te święta, choć nigdy 
ich nie spotkali.  Na naszych wigiliach wiele 
rodzin ustawia jedno wolne nakrycie dla nie-
spodziewanego  gościa.  Te  dzieci  z  gimna-
zjum w praktyczny sposób przyjęły te dzieci 
do swego domu na święta, a dzieci w Ugan-
dzie  doświadczyły  chrześcijańskiej  miłości 
wyrażonej  w  bardzo  praktyczny  sposób. 
„Bracia, nie miłujmy słowem i językiem, ale  
czynem i prawdą” (1J 3, 18). 
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Dzieci z domu dziecka New Hope 
z listami od dzieci z Polski

Przed świętami pojechaliśmy do domu 
dziecka do Kaihury, aby przygotować dekora-
cje świąteczne oraz upiec ciasteczka. To był 
bardzo wesoły czas, podobnie jak sam dzień 
Bożego Narodzenia w Kaihurze. 

Był  tam  uroczysty  obiad,  zabawy  dla 
dzieci  i  młodzieży,  a po  południu  wspólne 
oglądanie filmu „Jezus”.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, któ-
rzy przysłali pomoc finansową lub paczki na 
święta dla dzieci  w domach dziecka „Home 
Again” w Kaihurze, „Mama Martyna Home” 
w Kasiinie i „New Hope” w Kyenjojo. Na wła-
sne oczy oglądaliśmy radość tych dzieci. 

Faith Kunihira z jedną z dziewczynek 
zakażonych wirusem HIV

Przekazujemy podziękowania od Faith 
Kunihiry,  Kennetha  Kabagambe,  Davida 
i Annet Busobozich oraz od Paula Busobozi 
za wszelkie wsparcie, jakie oni sami, ich or-
ganizacje  i  podopieczni  otrzymali  od  Was 
w roku 2010 z wielką prośbą o kontynuowa-
nie przesyłania swej pomocy. 

Zapewniają  o  swoich  modlitwach  za 
Was  i  składają  życzenia  noworoczne,  aby 
Wam niczego nie brakowało w tych roku, ale 
raczej  była  obfitość  w  Waszych  domach 
i Boże błogosławieństwo, aby szło ono w ślad 
za Waszą wiernością Bogu.

My także wierzymy, że Pan Bóg widzi 
Waszą wrażliwość na ich potrzeby i ma przy-
gotowaną dla Was nagrodę. 

„Przeto,  bracia  najmilsi,  bądźcie  wytrwali  
i niezachwiani,  zajęci  zawsze ofiarnie dzie-
łem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie  
pozostaje daremny w Panu” (1Kor 15, 58).

Malaria

Niestety parę dni przed świętami Piotr 
zachorował na malarię. Piotr nie rozczula się 
nad sobą, jeśli coś mu dolega, ale naprawdę 
nie widziałam go jeszcze w tak ciężkim sta-
nie.  Miał  wysoką  gorączkę  i  bardzo  źle  się 
czuł, więc musieliśmy pojechać do szpitalika, 
który  prowadzi  „Bringing  Hope”.  Spędzili-
śmy tam dwa dni, bo Piotr przyjmował kilka 
dawek chininy. Potem  mimo, że rekonwale-
scencja  z  malarii  trwa  ok.  2  tygodni,  brał 
udział we wszystkich aktywnościach. Za siłę 
i pociechę od Boga, za Boże Słowo (np. o wy-
rwaniu z płonącego pieca – Księga Daniela) 
zapewniające  o  Jego  wierności  w  trudnych 
chwilach, a ostatecznie za uzdrowienie,  wy-
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sławiamy  naszego  wszechmogącego  Boga, 
Jezusa Chrystusa.

Spędziliśmy w szpitalu dwa dni – 
Honia w roli pielęgniarki

Piec

Paweł i Magda pieką ciasteczka 
dla dzieci w Kasiinie

Mieliśmy  już  też  okazję  wypróbować 
nasz  piec,  który  jest  już  prawie  skończony 
przez Pawła. Piekliśmy ciasta, a nawet pizzę. 
Byliśmy  tacy  Bogu  wdzięczni  za  znajome 
smaki, a dzieci cieszyły się nowymi smakami 
ciastek. Podobny piec będziemy chcieli zbu-
dować w Kaihurze. 

Post

W ostatnim tygodniu roku 2010 Ken-
neth wraz z całą „Arką Noego” zdecydowali 
się pościć i modlić się o następny rok. Do po-
stu i modlitwy przyłączyły się prawie wszyst-
kie dzieci i wszyscy współpracownicy Kenne-
tha.  Rano  odbywały  się  tak  jak  dotychczas 
spotkania  modlitewne,  po  których  dzieci 
wraz z  opiekunami czytali  Biblię,  następnie 
szli do swoich obowiązków. Dzieci do swoich 
zadań (przyniesienie wody, sprzątanie, goto-
wanie),  a  współpracownicy  „Arki  Noego” 
zbierali się, aby analizować rok 2010 i plano-
wać na następny rok. 

Około godziny 14 wszyscy znów spoty-
kali się na trzygodzinnym spotkaniu modli-
tewnym  w  naszej  kaplicy,  gdzie  uwielbiali 
Boga na różne sposoby, po czym słuchali ka-
zania,  świadectw  itp.  Potem  znów  wszyscy 
wracali do swoich zajęć, by spotkać się na ko-
lacji (jedynym posiłku w ciągu dnia w czasie 
postu).  Potem  ponownie  około  godziny  20 
spotykali się w kaplicy, by modlić się, uwiel-
biać  Boga  oraz  wysłuchać  nauczań  i  świa-
dectw z całego dnia.

Po zakończeniu tego postu w dzień No-
wego  Roku  mieliśmy  uroczysty  wspólny 
obiad. Po obiedzie organizowaliśmy gry i za-
bawy dla dzieci z domu dziecka w Kasiinie. 
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Noworoczny obiad w Kasiinie

Po noworocznym obiedzie graliśmy 
z dziećmi w piłkę

W pierwszy dzień Nowego Roku 
dzieci w Kasiinie układały pierwszy 

raz w życiu puzzle

Ewangelizacyjny spacer

W pierwszy dzień tego tygodnia postu 
prawie  cała  „Arka Noego” poszła  na  spacer 
ewangelizacyjny po mieście Kyenjojo. Chodzi 
o to, że ustalili, że jeśli w czasie spaceru ko-
goś spotkają, to podzielą się z tą osobą świa-
dectwem o Panu Jezusie. Chcemy podkreślić, 
że większość grupy stanowiły dzieci w wieku 
10-14 lat. Głosili  Ewangelię m.in. na rynku, 
gdzie oddało życie Panu Jezusowi kilkoro na-
stolatków, a kilkoro innych osób obiecało od-
wiedzić kaplicę w Kasinie na jednym z wie-
czornych  spotkań  podczas  tygodnia  postu 
i modlitwy. Ogólnie w czasie tego tygodnia aż 
10 osób oddało życie Jezusowi Chrystusowi. 
Tak  jak  Biblia  opisywała  co  się  działo 
w pierwszym  kościele  w  Dziejach  Apostol-
skich,  tak  samo  w  ostatnim  tygodniu  roku 
2010 codziennie przybywało wyznawców na-
szego Pana Jezusa wskutek modlitwy i ewan-
gelizacji.

Uwolnienia

Poza tym miały miejsce uwolnienia lu-
dzi od złych duchów, które u kilku osób za-
manifestowały się podczas uwielbiania Boga. 
Ku  naszemu  zaskoczeniu  demon  zamanife-
stował się  również  w jednej  z  dziewczynek, 
podopiecznych  domu  dziecka  w  Kasiinie. 
Dziewczynka ta została wcześniej wysłana na 
święta do swojej niewierzącej rodziny, gdzie 
jak się okazało jedna z jej cioć próbowała po-
święcić ją złym duchom nad jednym ze zbior-
ników  wodnych  w  Kampali.  Nie  wiadomo 
w jaki sposób dziewczynka przyjęła demona, 
ale biorąc pod uwagę, że jest jeszcze bardzo 
młoda mogła się dać zastraszyć swojej ciotce. 
Niestety jak wiemy z Biblii  nie powinniśmy 
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bać się zła (choćby psalm 23, psalm 91). Bóg 
wiele razy w Biblii przykazuje nam, abyśmy 
się nie bali, bo wtedy możemy niepotrzebnie 
otworzyć się na działanie tego, czego się bo-
imy. Strach to też oznaka zwątpienia w to, że 
nasz Bóg jest ponad wszystkimi innymi bo-
gami tego świata, że imię Jezus jest „ponad 
wszelkie inne imię wymienione w tym wieku 
i w przyszłym” (Flp 2). W czasie uwolnienia 
Bóg w swojej łasce pokazał źródło demonicz-
nej opresji, a demon musiał się ugiąć przed 
imieniem  Jezus  i  opuścić  dziewczynkę.  To 
zdarzenie otworzyło nam oczy na braki w na-
uczaniu na  ten temat  wśród dzieci  z  domu 
dziecka  w Kasiinie.  Wiemy,  że  ochroną dla 
dzieci jest krew Jezusa, ale tylko wtedy gdy 
ich wiara w to jest wystarczająco mocna. Gdy 
ulegają zwątpieniu lub zastraszeniu otwierają 
się  na ataki.  Dlatego zastanawiamy się  nad 
przekuciem  uszu  naszych  dzieci  –  jest  to 
dość powszechna praktyka wśród tutejszych 
chrześcijan, by zapobiec ewentualnemu zło-
żeniu ofiary z danego dziecka przez czarow-
ników, dlatego że ofiara poszukiwana przez 
uprawiających czary musi być jak najdosko-
nalsza,  bez  żadnej  skazy  i  nacięcia.  Dzieci 
z przekutymi uszami, z bliznami lub obrzeza-
ne nie są  już doskonałą ofiarą,  jaką zwykle 
mają składać czarownicy. 

Historia Marka

Problem  czarów  jest  niestety  bardzo 
realny tutaj w Ugandzie. Ludzie mający wiele 
wyzwań  w  swoim  życiu  starają  się  w  jakiś 
sposób zapobiegać nieszczęściom na co dzień 
im się przytrafiającym, uciekając się do cza-
rów,  wierząc  że  za  każdym  nieszczęściem 
kryje się jakaś duchowa moc. Żerują na tym 
miejscowi  znachorzy,  którzy  twierdzą,  że 

znają odpowiedź na zdarzające się problemy. 
Część  z  nich  to  tacy  zwykli  zielarze,  którzy 
czerpiąc z ludowych mądrości,  przyrządzają 
specyfiki mające ulżyć np. w dolegliwościach 
brzusznych lub w gorączce, ale niektórzy to 
ludzie mający realną moc pochodzącą ze źró-
deł demonicznych. Zastraszając ludzi czerpią 
zyski z przymusowych usług. Synem jednych 
z  takich  czarowników  był  zapoznany  przez 
nas  niedawno  Mark.  Był  rok  1983,  gdy  on 
mając 12 lat nawrócił się do Pana Jezusa jako 
jedyny w rodzinie. Jego rodzina, choć wcze-
śniej  teoretycznie  też  tradycyjnie  wierząca 
(byli anglikanami), zaczęła się zwracać o po-
moc w przeciwnościach do duchów, których 
uznawała za odpowiedzialnych za swoje pro-
blemy. W ich mniemaniu takie duchy trzeba 
przebłagać,  składając  im  rozmaite  ofiary. 
Szczególnie ojciec rodziny bardzo się w to za-
angażował, budując owym duchom najpierw 
tymczasowe świątynki, a potem budując im 
stałe betonowe sanktuaria. Miało to miejsce 
w środkowej  Ugandzie.  Gdy jego syn Mark 
się nawrócił, stał się głównym celem prześla-
dowań  całej  rodziny.  Był  on  wcześniej  po-
święcony  jednemu  z  duchów,  w  które  jego 
rodzina wierzyła i dlatego, jak opowiadał, był 
bardzo słabym i chorowitym dzieckiem (było 
to dla jego rodziny takim znakiem charakte-
rystycznym). Zaraz po oddaniu życia Jezuso-
wi  został  uzdrowiony,  co  zdecydowanie 
wzmocniło  jego wiarę.  Kiedy rodzina odda-
wała się modlitwom do duchów, on tak jak 
wtedy potrafił, żarliwie się modlił do jedyne-
go Boga. Pewnego razu duchy oznajmiły ro-
dzinie, że nie mogą zbliżyć się do rodzinnego 
domu, bo w środku jest chłopiec,  który ma 
ogień. Bracia przybiegli do niego przeszuku-
jąc go i pytając, gdzie schował zapałki. Gdy 
okazało się, że się modlił, został pobity. Cie-
kawe jest to, że modlitwa tego chłopca była 
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dla demonów jak ogień, przez który nie mo-
gły się przedostać. To jest bardzo zachęcające 
dla nas. 

Niestety za obronę wiary w Jezusa i nie 
uczestniczenie  w  demonicznych  praktykach 
swej  rodziny  przestał  niestety  chodzić  do 
szkoły,  gdyż  ojciec  zaprzestał  za  nią  płacić. 
Teraz po latach Mark, mając już 40 lat, głosi 
Ewangelię w slamsach Kampali, przestrzega-
jąc ludzi przed czarami, zwalczając i konfron-
tując miejscowych czarowników i ich wierze-
nia.  Slamsy  to  niestety  miejsce  pełne  tego 
typu wierzeń, ze względu na to, że ludzie tam 
mieszkający są biedni, często chorują i mają 
wiele problemów, z których szukają wyjścia. 
Nie  znają  Pana Jezusa  i  nie  wiedzą,  że  On 
jest Jedyną odpowiedzią na problemy świata. 
Gdy  Bóg  powiedział  Markowi,  że  ma  za-
mieszkać w slamsach, by tam głosić Ewange-
lię, zamieszkał on w domu, w którym inni się 
bali  mieszkać.  Wcześniej  bowiem  mieszkał 
tam czarownik, który powiedział wszystkim, 
że to miejsce zostało wybrane przez duchy na 
ich mieszkanie. Ludzie, którzy wynajmowali 
ten  dom,  uciekali  z  niego  przestraszeni  po 
kilku  dniach.  Dzięki  temu  wynajęcie  domu 
kosztowało go śmiesznie mało pieniędzy, na-
wet  jak  na  slamsy.  Jego  pobyt  w  tamtym 
domu  był  pasmem  ośmieszania  diabła 
w świetle tego, co Bóg przygotował dla tych, 
którzy uwierzyli w jego Syna – Jezusa Chry-
stusa. Mieszkał tam z rodziną przez kilka lat, 
a  dla  ludzi  ze slamsów było to znakiem, że 
Bóg, w którego wierzy Mark jest mocniejszy 
od demonów. To świadectwo wielu przycią-
gnęło  do  prawdziwego  Boga.  Nasz  Bóg  nie 
jest bezsilny, ale jest pełen mocy, którą mani-
festuje w życiu tych, którzy Mu wierzą (Mk 
16, 16-18).

Około  miesiąc  temu  miało  miejsce 
przełomowe  zdarzenie  w  rodzinie  Marka. 
Mianowicie jego podeszły już wiekiem ojciec 
zachorował  i  zabrano  go  do  domu  innego 
czarownika,  by  odprawiając nad nim jakieś 
zaklęcia, mógł odzyskać zdrowie. Ojciec jed-
nak zmarł. Zaraz po tym najbardziej wpływo-
wy brat z rodziny Marka zdobył się po latach 
na  pierwszą  rozmowę  telefoniczną  z  Mar-
kiem, aby przeprosić  go za prześladowania, 
jakie  musiał  przechodzić  przez  te  wszystkie 
lata.  Powiedział,  że  teraz  zrozumiał,  że  to 
Mark miał rację, idąc z prawdziwym Bogiem, 
który daje życie i naprawdę wyzwala od grze-
chu i  pokazuje rozwiązanie dla  problemów. 
Jego świadectwo życia  przekonało brata,  że 
prawda jest w Jezusie Chrystusie, a służenie 
demonom jest  próżne.  Ponadto oddał  życie 
Jezusowi i  zaprosił  Marka i  jego przyjaciół, 
aby przyjechali głosić Ewangelię w ich wiosce 
i zniszczyć świątynki wykonane przez ich ro-
dzinę  i  miejscowych  ludzi.  Wkrótce  więk-
szość wioski przyjęła Jezusa Chrystusa jako 
swojego  jedynego  Pana  i  Zbawiciela.  Jaki 
wspaniały  owoc  wierności  Marka,  nie  mó-
wiąc o jego pasji  służenia ludziom w slum-
sach.

Każdego  dnia  doświadczamy  Bożej 
mocy i  zachęty ku dziełom, do których nas 
Bóg wezwał tutaj w Ugandzie. Dziękujemy za 
wszelkie modlitwy i prosimy o dalsze.

Polecamy się Waszym modlitwom.
Pozdrawiamy serdecznie.
Honorata i Piotr Wąsowscy 
e-mail: misje@wse.org.pl

Zapraszamy na naszą stronę:
www.uganda.info.pl
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W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ 
ZAANGAŻOWAĆ:

1. Módl się: 

 abyśmy  potrafili  właściwie  rozeznać 
Boże prowadzenie co do działań w Ugan-
dzie

 aby Bóg dał nam wiele okazji do dziele-
nia się Bożą miłością

 aby Bóg otworzył możliwości dla bizne-
sów pomiędzy Polską a Ugandą

 aby Bóg przyprowadził ludzi do współ-
pracy w ramach edukacji chrześcijańskiej

 o Elę i Magdę, aby weszły w Boże dzie-
ła, które są im przygotowane w Ugandzie

 o bezpieczny przyjazd 8 wolontariuszy 
20 stycznia oraz o ich efektywny i zdrowy 
dwutygodniowy pobyt w Ugandzie

 inne intencje, cokolwiek Bóg położy na 
sercu

2. Wesprzyj finansowo projekty pomocy: 

 budowy  szkoły  przy  „Burden  Bearers” 
w Kyenjojo i „High Hope” w Kaihurze

 wsparcia  dla  domów  dziecka  „Mama 
Martyna Home” i „New Hope Orphanage”

 adopcji na odległość dzieci z tutejszych 
domu dziecka

 sponsoringu edukacji dzieci i młodzieży

 zobacz też inne projekty pomocy siero-
tom i wdowom w Ugandzie na naszej stro-
nie: www.uganda.info.pl

3. Przyjedź tu jako wolontariusz!

Więcej zdjęć

Wręczanie listów od dzieci z Polski  
dzieciom z domu dziecka New 

Hope w Kyenjojo

Widok z przodu szkoły w Kasiinie
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Widok na drugie wejście do szkoły  
w Kasiinie

Nowo wybudowana kaplica 
w Kasiinie

Ela prowadzi zajęcia z dziećmi  
w Kasiinie

Edward dostał rower na święta 
od dzieci z Polski

Przygotowywanie kolacji wigilijnej  
w Kasiinie

Niektóre z dzieci z domu dziecka  
w Kasiinie w nowych 

świątecznych ubraniach
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W oczekiwaniu na kolację  
wigilijną

W kolejce po kolację wigilijną 
w domu dziecka w Kasiinie

Esther i Phiona z domu dziecka 
z Kasiiny z wigilijnym posiłkiem

Noworoczny obiad w Kasiinie po  
sześciu dniach postu

Po sześciodniowym poście  
wszystko smakuje lepiej

Chłopcy z domu dziecka 
w Kasiinie grali w piłkę nożną 

po noworocznym obiedzie
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Bawiliśmy się także 
z najmłodszymi w Kasiinie

Przedświąteczne aktywności  
z dziećmi z Home Again

Aktywności z najmłodszymi 
w Home Again

Wykonane przez dzieci z Home 
Again świąteczne dekoracje

Wieszanie własnoręcznie  
wykonananych przez dzieci  

z Home Again dekoracji

Dekorowanie jadalni na Boże  
Narodzenie w Home Again
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Piotr w roli taty

W Boże Narodzenie oglżdaliśmy 
film "Jezus" w domu dziecka 

Home Again w Kaihurze

Katie – wolontariuszka z USA 
zainicjowała pieczenie  

świątecznych ciasteczek dla dzieci  
z Home Again

Obiad w Home Again w Boże  
Narodzenie

Dzieci z Home Again cieszące się  
smacznym świątecznym obiadem

Nawet najmłodsi mieli okazję  
skosztować Mirindę

www.uganda.info.pl                                                                         Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 15.1.2011 ● strona 12 z 14

http://www.uganda.info.pl/


Po obiedzie dzieci zaprezentowały  
wcześniej przygotowane występy

Po obiedzie odbywały się gry 
i zabawy dla dzieci z domu 

dziecka w Kaihurze

Dzieci z Home Again bawiły się  
także w przeciąganie liny

Najmłodsze dzieci z Home Again  
także miały swoje zabawy

Kroplówka z chininą to najlepszy 
sposób na malarię

Magda i Ela przygotowywują 
składniki do ciasta i pizzy
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Ciasto na babeczki gotowe 
do włożenia do pieca

Magda przygotowała ciasto 
drożdżowe z bananami

Ela smaży pomidory na sos 
do pizzy

Przy piecu trzeba pilnować 
czy się ciasto nie przypala

Dzieci w Kasiinie próbują cista  
z ananasami i bananami

www.uganda.info.pl                                                                         Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 15.1.2011 ● strona 14 z 14

http://www.uganda.info.pl/

	Witajcie
	Budowa szkoły w Kaihurze
	Święta w Ugandzie
	Malaria
	Piec
	Post
	Ewangelizacyjny spacer
	Uwolnienia
	Historia Marka
	W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ:
	Więcej zdjęć

